
Egentrening gruppe C, juni - august 2015

Trenere: Håkon Kvam Mob: 926 08 671 Hjemmeside:

Frode Syvertsen Mob: 905 29 648 www.kolbukameratene.no

Trond Grønnerud Mob: 917 91 467

Dag Varighet

Treningsform

Konkurranse

1 1:00t - 1:30t Spenst/hurtighet + løp

2 1:30t Fri/valgfri - Styrke

3 1:30t - 2:00t Rulleski skøyting

4 Fri

5 1:00t - 1:30t Intervall

6 1:30t - 2:00t Fri/valgfri - Rulleski klassisk

7 1:30t - 3:00t Fellestrening søndager

Anbefalt treningsmengde er 4-6 dager pr uke (5 - 12 timer, innhold viktigere enn antall).

De yngste holder seg i nedre til midtre del av skalaen i forhold til timetall, de eldste kan variere mer (f.eks. lett-middels-hard uke, tilpass i forhold til ferieturer osv.).

I uker hvor dere trener få timer kan gjerne intensiteten være høyere enn i uker med mange timer.

De som er med på andre idretter må tilpasse treningsmengden i forhold til dette.

De som er med på andre idretter, f.eks. fotball, bør prioritere rulleski på egentreningsøktene.

Husk at all aktivitet og lek er god trening. Det er viktig å trene lystbetont, variert og allsidig.

Trampoline, svømming, rulleskøyter, fotball, sykling, beach-volley osv. er eksempler på fine sommer-aktiviteter som med fordel kan føres i treningsdagboka.

Avslutt gjerne hver treningsøkt med armhevinger, sit-ups, rygghev og planke-øvelser. De som står over en egen styrketreningsøkt bør ha ekstra fokus på dette.

Husk å tøye god ut etter hver økt.

NB! Ta initiativ til å samordne invividuelle planer med andre på laget, slik at dere kan trene sammen.

På beina eller på rulleski. 15 - 20 minutter oppvarming. 4 stk intervalldrag med 4 minutters varighet (ev. 6 x 5 

min.). Avslutt i rolig tempo i ca 15 - 25 minutter. Husk å tøye godt ut.

Rolig tur. Ha fokus på teknikk hele tiden (balanse/tyngdeoverføring, husk tidlig fraspark på rulleki). Tren gjerne 

balanse ved å stå ekstra lenge på hver ski, og gjerne samtidig med staking. Husk å variere stilartene. Avslutt med 

3 - 4 hurtighetsdrag før uttøying.

Sykkel, løp eller rulleski i henhold til egen oppsatt plan. Se informasjon på KK's hjemmeside. NB! Gi beskjed 

dersom dere er forhindret fra å møte på enkelte av fellestreningene gjennom sommerferien.

Beskrivelse

15 min oppvarming på beina. Når dere er gode og varme, 3 x 10 hink på hvert bein og 3 x 10 hopp med samlede 

bein. Deretter 5 korte spurter med max fart, ca 100 meter og ca 1 minutt pause mellom hvert drag. Løp deretter 15 

- 25 minutter i middels hardt tempo, ca 80% av max. Avlutt med rolig nedjogging i 10 -15 minutter før uttøying.

Oppvarming og styrketrening. Eventuelt rulleskitur med kun staking (benytt klassisk-staver). Avslutt med uttøying.

Rolig tur. Ha fokus på teknikk hele tiden (balanse/tyngdeoverføring). Tren gjerne balanse ved å stå ekstra lenge 

på hver ski, og gjerne samtidig med staking. Husk å variere stilartene. Avslutt med 3 - 4 hurtighetsdrag før 

uttøying.


